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 بازدید مجمع تشکل های دانش بنیان از کارخانه نوآوری آزادی

بنیان ایران و  های دانش هیاتی از مجمع تشکل

بنیان اتاق ایرران از کراانرانر   کمیسیون دانش

 نوآوای آزادی بازدید کردند.

هرای  ب  گزااش اوابط عمومی مجرمرع تشرکرل

بنیان ایران، دا ابتدای نشسر  اششریر   دانش

کالهی ائیس مجمع ضم  قدادانی از امرکران 

مهیا شده برای بازدید از کاانان  نوآوای، گف : 

هرای  هیاتی متشکل از اعضای مجمع تشرکرل

های همکاا و کمریرسریرون  بنیان و تشکل دانش

بنیان اتاق بازاگانی ایران دا ای  بازدید مرا  دانش

کنند و ای  شرصتی اسر  کر   اا همراهی می

مطابق با اسال  اتاق بازاگانی تعامالت شکرل 

بگیرد و ادبیات مشترک میران رررشریر  ایرجراد 

نصوص برای کسانی ک  ترالش مری  شود. ب 

کنند جایگزی  نسل گرششرتر  اقرترصراد کشروا 

 شوند، شرص  بزاگی اس .

دا ادام  اضا کالنتری نژاد مدیرعرامرل شررکر  

آوا نیز دا ادام  ضم  نروشرامردگرویری بر   هم

حاضران ب  ذکر توضیحاتی دا نصوص مراهریر  

هرای  کاانان  نوآوای پردان  و گف : کراانرانر 

نوآوای بازیگران جدید اکوسریرسرترم نروآوای و 

کااآشرریرنری هسرترنرد کر  اسرترااترا  هرا و 

ها اا دا کرنراا  دهنده وکااهای نوپا، شتاب کسب

کند و ندمات مواد نیاز و مرتبط با  هم جمع می

صوات متمرکز دا کاانان  شکل داده  ها اا ب  آن

و برای حل مسائل مختلف ااهکااهای جدیردی 

 کند. ااائ  می

آوا و  گیری شرک  هم او دا ادام  ب  اوند شکل

سپس کاانان  نوآوای اشااه کرد و گرفر : برا 

امکانری کر  دا قرانرون ترجراات بررای اد را  

هرا وجرود داشر   ها بدون انرحرالآ آن شرک 

ها و برندهرای مرجرمروعر   برنام  اد ا  شرک 

سرآوا ک  هر یک شعالی  متفاوتی داشتند آ راز 

 آوا متولد شد. و از داون آنها شرک  هم

کالنتری نژاد اشزود: ری قرااداد همکاای مریران 

هم آوا و پااک شناوای پرردیرس، مر ررا   شرک 

شد دا کناا مشااک  پااک شناوای پرردیرس دا 

ای از  عنوان شعربر  ای  پروژه کاانان  نوآوای ب 

ای  پااک دا نظر گرشت  شود و مدیری  کاانانر  

ای از  صوات مشترک توسط کمریرتر  و شعب ب 

 آوا و پااک پردیس انجا  شود. هم

 

 فرآیند نوآوری فناورانه

او دا ادام  اکوسیسرترم نروآوای شرنراواانر  دا 

کشوا اا تشریح کرد و گرفر : وقرتری شررآیرنرد 

کنیم، ای  شرآینرد  نوآوای شناواان  اا براسی می

شررود گررروهرری از  از ررربرریررعرر  شرررو  مرری

پژوهشگران دانشگاهی دا ایر  گرروه شرعراآ 

کنرنرد و ترفرکرر  صوات شردی کاا می هستند ب 

هرا بر   انتزاعی قوی دااند و نتیج  شعالریر  آن

شود ک  شراقرد مرالرکریر   تولید علم منجر می

اس . سپس دست  دو  هستند ک  باانرگریرزه 

 کنند ای  گروه از  برآواده کردن نیازها شعالی  می
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توانایی علمی برای تولید ررح و شناوای استفاده 

ها مخترعی  هستند. ای  دو گرروه  کنند. ای  می

 نگاه تجاای ندااند.

او ادام  داد: سومی  بخش شرآیند نوآوای جرایری 

گیرد و اهمیر  پریردا  شکل می  Patentاس  ک  

کند. ویژگی ک  قابلی  شروش دااد. ما  بیشتر  می

با ای  بخش آشنا هستیم یرعرنری اد را  کرردن 

ها دا یک محصوآ، انجا  کراا تریرمری،  تکنولوژی

قراادادهای ح وقی، ایجاد شضای تجاای برا ایر  

ای رربرق  معنی ک  با توج  ب  نیاز مشتری پروژه

 بندی مشخص تعریف شود و  یره. یک زمان

کالنتری نژاد اشزود: دا ادام  چرن  آن دسرتر  از 

توانند برازاا  محصوآ و ندماتی وجود دااند ک  می

بزاگی جلب کنند، مطلوبی  اقتصادی پیداکرده و 

 شوند. دا نهای  ب  نوآوای تبدیل می

او یکی از معضالت کشوا اا دوای شضای شعالیر  

دو گروهی ک  دااای نگاه علمی و نگراه ترجراای 

هستند دانس  و گف : دو گروهی کر  شرامرل 

شرونرد برا  های ربیعی و مخترعی  مری پژوهش

هایشران برر ترجراای سرازی  گروهی ک  شعالی 

مبتنی بر نیاز و بازاا اس ، شضای متفاوتی دااند. 

اشتباه ب  صنع  و دانشرگراه ششراا  ها ب  دول 

ک  ای  دو  آواند ک  با یکدیگر کاا کنند داحالی می

 توانند با هم تعامل کنند. گروه قاعدتا نمی

کشروا  721او اشزود: دا آمااهای جهانی مریران 

روامعموآ مریرانر  هسرتریرم  دنیا ما دا نوآوای ب 

هزاا م ال  دا تولید علم اتب  باالیی  623یعنی با 

و مرحرصروآ   Patentداایم ولی دا بخش تولریرد 

نموداا اشر  شردیردی  Patent 671جدید با ثب  

دهد شکاشی اینجا وجود دااد کر   دااد. نشان می

 باید برای آن شکری کرد.

کالنتری نژاد برای اشع ای  شرکراا ایرجرادشرده 

عنوان کرد: نهادهای حاکمیتی بخش مرتربرط برا 

تروانرنرد  دانشگاه و تولید علم و انرتررا  اا مری

پوشش دهرنرد و برخرش نصروصری هرم اوی 

توانند تکنولوژی اا دا مرحرصروالت  کسانی ک  می

 گشاای کنند. جدید ب  کاا بگیرند سرمای 

نظر و گفتگو، کالنتری نژاد  دا پایان پس از ب  تبادآ

های مختلف کاانان   حاضران اا ب  بازدید از بخش

نوآوای آزادی شامل شضای کاا اشتراکی، کاش  و 

، B2Bها برای استرراحر  و جرلرسرات  استواان

هررای اسررترر ررراا اسررتررااتررا  هررا و  سررالرر 

 ها دعوت کرد. دهنده شتاب



  سال اول، شماره دهم خبرنامه صدای دانش بنیان    6

اتاق شکر مسئولی  اجتماعی ب  ابتکاا مجمع تشرکرل هرای دانرش 

بنیان برای نخستی  باا دا اتاق بازاگانی ایران تشکیرل شرد. عرالوه 

برآن اتاق های شکر دااو و تجهیزات پزشکری، مرالرکریر  مرعرنروی و 

 سالم  نیز ایجاد و آماده شعالی  اس .

ب  گزااش اوابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنریران ایرران، دا 

ک  ب  ابرترکراا  (CSR)نخستی  جلس  اتاق شکر مسئولی  اجتماعی 

مجمع تشکل های دانش بنیان تشکیل شد؛ محمد راهرری ائریرس 

 ای  اتاق شکر، جواد ح ی اا ب  عنوان دبیر ب  حاضران معرشی کرد.

راهری سپس گزااشی از سفر ب  کشوا هلند ک  برای آشنایی برا 

شعالی  های ای  کشوا دا زمین  مسئولی  های اجرترمراعری انرجرا  

شده بود، ااائ  کرد و با بیان اینک  مسئولی  اجتماعی وظریرفر  ای 

اس  ک  انسان ها نسب  ب  یکدیگر دااند گف : ایرده مسرئرولریر  

اجتماعی بعد از جنگ جهانی دو  دا دنیا مطرح شد و اکنون توسعر  

یاشت  و اکثر شرک  های بزاگ واحدی برای اسیدگری بر  ایر  امرر 

 دااند و ب  یکی از ااکان تشکل ها تبدیل شده اس .

دا ادام  جواد ح ی دبیر اتاق شکر مسئولی  اجرترمراعری نریرز رری 

گزااشی ب  براسی ابعاد مسئولی  های اجتماعی پردان  و گف : 

شرک  ها شهمیده اند برای بهره وا بودن، اقاب  پشیر بودن و توانایری 

پاسخگویی ب  تغییرات سریع جهانی باید مسئروالنر  عرمرل کرنرنرد. 

جهانی شدن، مرزهای جغراشیایی ملی اا کمرنگ کررده و شرنراوای، 

شاصل  ها و زمان اا از میان برداشت  اس . با ایر  حرجرم وسریرع از 

تغییرات محیطی، شرک  ها تمایل ب  اشزایش توان نود برای مدیری  

 بر سود و ایسک داشت  و از حس  شهرت و برند نود حمای  کنند.

او اشزود: همچنی  جهانی شدن، اقابر  ترنرگرانرگری بررای جرشب و 

نگهداش  نیروی کاا ماهر، سرمای  گشااان و مشرترریران وشراداا بر  

همراه داشت  اس . چگونگی پاسخگرویری شررکر  بر  نریرازهرای 

 کااکنان، بازاا و مشتریان دا گرو پایداای کسب و کاا اس .

دا چرهراا وجر  اسر  کر   CSRب  گفت  ح ی نگرش شرک  ها ب  

شامل انفعالی، تداشعی، سازگاا و آینده نگر می شود. باید شررکر  

 ها ب  سوی توج  ب  ای  امر مهم هدای  کرد.

دا ای  نشس  پیشنهاد شد حوزه شعالی  های اتاق شکر محدود بر  

CSR    نشود و بCSV  هم تسری یابد. ضم  اینک  برنرگراه هرا مری

توانند دا زنجیره اازش نود اقداماتی دا زمریرنر  مسرئرولریر  هرای 

اجتماعی انجا  دهند ک  داآینده از ثمرات آن هرم نرودشران و هرم 

دیگران بهره مند شوند. ای  اوش موجب تر یب شررکر  هرا بررای 

 شعالی  دا زمین  مسئولی  اجتماعی می شود.

 اتاق فکر مسئولیت اجتماعی به ابتکار مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

3 
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اویکردهای نوی  دا ایجاد تشکل های اقتصادی، اتاق بازاگانی تهران اا 

وکااهای سنتی  ک  کااآزموده هستند و  محل گفتمان دو گروه از کسب

وکرااهرای نرویر  کر  دااای  کول  باای از تجرب  دااند و همینطوا کسب

 اندیش ، هوش و نالقی  هستند، تبدیل کرده اس .

بنیان ایران،  المررضرا  های دانش ب  گزااش اوابط عمومی مجمع تشکل

های اتاق بازاگانی تهران بابیان ای  مطلب گف : اگر  ملکی مدیر تشکل

شود بر  دلریرل  نوبی انجا  می اکنون وظیف  تسهیلگری اتاق تهران ب 

وکراا  اندازی اس  ک  دا دواه جدید ب  معاون  کسرب ماموای  و چشم

ها برود و اتاق ب  مرحرل  بنیان شده تا سراغ استااتا  ها و دانش سپرده

 گفتمان ای  دو گروه تبدیل شود.

های اتاق بازاگانی تهران بابیان اینک  نتریرجر  ایر  اویرکررد  مدیر تشکل

سرالرگری  763توان دا جشنوااه امی  الضرب ک  دا سالگرد  جدید اا می

اتاق بازاگانی برگزاا شد مشاهده کرد و گرفر : دا جشرنروااه امریر  

الضرب دا کناا جناب آقای مهندس عابدی آملی از گروه صرنرعرتری تراژ، 

جناب آقای نوابخش از شرک  دامدااان از مدیرعامل جوان تپسی، آقای 

گشاای و ن ش  ااه ما دا  میالد منشی پوا هم ت دیر شد. بنابرای  هدا

شده اس . تا محل تعامل ای  دو  داستی انتخاب اتاق بازاگانی تهران ب 

 گروه باشد.

استراتژی اتاق بازاگانی تهران دوجانب  اس ، ملکی بابیان ای  مطرلرب 

اسانیرم ترا مرامروایر  هرایشران اا  ها یاای می اشزود: اینک  ب  تشکل

هرای اجررایری  ها هم دا برنام  نوبی انجا  دهند انتظاا داایم تشکل ب 

هرا و  ها اا شر رط بررای حضروا دا نشرسر  اتاق همکاای کند. تشکل

ها بازکنیم. ایر   جلساتمان نخواهیم بلک  ما هم گرهی از مشکالت آن

هرای  شود تا هم از امکانات و ظررشریر  مدآ منجر ب  اعتمادسازی می

 اتاق استفاده کنند و هم دا کناا اتاق باشند.

هرای آمروزشری،  ها دا اتاق، بررگرزاای دواه اندازی واحد اموا تشکل ااه

منظوا ایجاد شضایی برای بررگرزاای  ها ب  تاسیس سانتمان نان  تشکل

ها و  یره ازجمل  ندماتی اسر  کر  دا جرهر   ها و همایش نشس 

 پشیرد. ها انجا  می توانمندسازی تشکل

 داری متفاوت است تشکل داری با بنگاه

ها چیس  و چرا هر تشکرل  او دا پاسخ ب  ای  سواآ ک  اسال  تشکل

کند، گف : اعتر رادداا  تشرکرل  ندمات متفاوتی ب  اعضایش ااائ  می

نفرعران و ذی  داای تفاوت دااد. جمع نظر هیات مدیره، ذی داای با بنگاه

تواند شامل، آمروزش،  آواد ک  می اثران ماموای  تشکل اا ب  وجود می

توسع  بازاا، گفتمان دول ، گفتمان با حاکمیر ، مشرااکر  اعضرا دا 

های صنفی و  یره باشد تشکلی مروشرق اسر  کر  د رد ر   شعالی 

 اعضایش اا داشت  باشد.

هرا دا  های اتاق بازاگانی تهران، ن ش  ااه تشکرل ب  گفت  مدیر تشکل

اساسنام  قیدشده اس . هیات مدیره باید دا جلساتری بر  تشرریرح 

های بزاگ از اعضرا کر   ماموایتی ک  دا اساسنام  آمده بپردازد. تشکل

کند تا مشخص شود بر  چر  مرواادی  ذینفعان هستند نظرسنجی می

 باید توج  کنند.

ملکی اشزود: ذی اثران یعنی نهادهایی ک  ب  حوزه شرعرالریر  تشرکرل 

ها هم از دیدگاه مناشع صنف مشاکره شرود ترا  نزدیک هستند و باید با آن

نظراتشان ب  یکدیگر نزدیک شود ای  جلسات نباید ب  بحث و ن د بخش 

هرا  ها ذی اثران هستند و باید برا آن نصوصی از دول  منحصر شود ای 

ها برای گفتگو با دول  نیاز بر   تعامل مطلوب برقراا شود. برنی تشکل

آموزش دااند تا ذی اثران اا حفظ کنند. یرکری از ایر  ذی اثرران اتراق 

 بازاگانی اس .

 وکارها نیروی انسانی پاشنه آشیل کسب

او با تاکید بر اینک  دا ایران اویکرد کااگران و کااشرمایران برایرد حرفرظ و 

های اتاق    در گفتگو با غالمرضا ملکی مدیر تشکل 

 بازرگانی تهران مطرح شد 

تشکل های تخصصی محل تالقی دو گفتمان  

 وکارهای اقتصادی است   سنتی و نوین کسب 
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نگهداای جایگاه شغلی  و نیروی کاا باشد، گف : دا واقع پاشرنر  

آشیل شعاالن اقتصادی دا کشوا نیروی انسانی اس . دو ررا نیز 

با ای  مسئل  اوبرو هستند. واحدهای تولیدی و صنعتی بزاگ نیرز 

با مشکل کمبود نیروی انسانی کااشناس و وشاداا اوبرو هسرترنرد 

تری هم داانرد از ایر  مسرئرلر   ها ک  بنی  ضعیف بنابرای  تشکل

ها و  مستثنا نیستند. ملکی، شاصل  عمیق میان نروجی دانشگاه

وکاا اا عامل اصرلری  تر نظا  آموزشی با شضای کسب دا نگاه کالن

 داند. مشکالت نیروی انسانی دا کشوا می

آوای برانرک اررالعراتری از نریرروی انسرانری  او دا ادام  ب  جمع

تروان دا اتراق  کااشناس دا اتاق بازاگانی اشااه کرد و گف : مری

آوای شود و حتی نیرروهرایری  بازاگانی تهران بانک ارالعاتی جمع

ها موجب نساات شدند هم دا لیس   ک  ب  هر دلیلی دا انجم 

ساب   هم  روا برعکس جوانان نوش سیاه قراا داده شوند و همی 

های الز  اا  های شغلی اتاق آشنا شوند و حتی آموزش با شرص 

 هم برای بهبود عملکردشان از اتاق دایاش  کنند.

 های تخصصی راهبری اعضاست ماموریت تشکل

داند بر   ها اا بهتری  مدآ شعالی  صنفی می ملکی تشکیل انجم 

شرری ک  ب  دو عامل اساسی توج  شود. حوزه شعالی ، موازی 

رروا مروضرو  هرم از جرنرس  های دیگر نباشرد هرمریر  با انجم 

 های اتاق و صنفی باشد ب  دنباآ اهداا شخصی نباشند. شعالی 

او بابیان اینک  انجم  تخصصی د د   اعضای نود اا برای اسیدن 

کنند، تشریح کرد دا اتاق ترهرران،  ب  یک هدا مشخص دنباآ می

نهای  صنایع مختلف وجود دااد ک  باید ب  هرکدا  توجر  شرود  بی

شود.  ها ب  وضعی  هر صنع  اسیدگی می بنابرای  با ابزاا تشکل

شود و ما  ها ب  اتاق منت ل می ارالعات هر صنع  از رریق تشکل

کرنریرم.  ها مسائرل اا پریرگریرری مری دا اتاق پیرو نواس  انجم 

تری  مزی  ااهبری ماموای   های تخصصی بزاگ گیری تشکل شکل

 پردازند. صوات ناص ب  آن می اعضاس  ک  ب 

 ها و استارتاپ ها باز است بنیان درهای اتاق به روی دانش

او با تاکید بر اینک  اویکرد اتاق بازاگانی تهران نسب  بر  صرنرایرع 

جدید و نوپا بسیاا باز اس ، اشزود: برای مثاآ انیرا تشکلی ب  نا  

شده اسر   بنیان سالم  تشکیل و ثب  های دانش انجم  شرک 

وکراا  هایی هستند ک  دا کسرب ک  اعضای ای  تشکل همان جوان

ای ندااند ساب   شعالی  صنفی ندااند دا کراا تریرمری هرم  تجرب 

های مترفراوتری  گرایی دااند و دیدگاه تجرب  هستند اوحی  جوان بی

وکاا دااند و صاحب ایده هستند. ای  تغییر اویکررد  نسب  ب  کسب

توان اویر   دا اتاق بازاگانی تهران اا دا جشنوااه امی  الضرب می

هرای امریر  الضررب بر   کرد از دو ساآ گششت  یرکری از نشران

 شود. بنیان و استااتاپی انتصاص داده می وکاا دانش کسب

انرجرمر  جرزو  22شده ک   انجم  ثب  21او یادآوا شد: دا تهران 

حاآ دا  جوانانی هستند ک  کااهای نو و بدیع انجا  دادند و داعی 

 تعریف نبودند. های موجود و قدیمی قابل قالب تشکل

نخستی  نشس  هم اندیشی شرک  های دانش بنیان استان الربررز 

با اعال  مواش   برای تاسیس انجم  شرک  های دانش بنیان استان 

 البرز، برگزاا شد.

ب  گزااش اوابط عمومی مجمع تشرکرل هرای دانرش برنریران ایرران، 

نخستی  نشس  هم اندیشی شرک  های دانش بنیان استان الربررز 

با حضوا اششی  کالهی ائیس مجمع و مجید برزگری دبیرکل مرجرمرع، 

زااششان عضو هیات نمایندگان اتراق الربررز و جرمرعری از مردیرران و 

نمایندگان شرک  های دانش بنای  استان دا محرل اتراق برازاگرانری، 

صنایع، معادن و کشاوازی البرز برگزاا شد. دا ای  نشرسر  تشرکریرل 

انجم  شرک  های دانش بنیان استان البرز ب  تایید حاضران اسیرد و 

نکاتی برای داج دا اساسنام  تنظیمی ب  هیات موسس پریرشرنرهراد 

شد. ب  ای  ترتیب با ااه اندازی انجم  استان البرز، نهرمریر  انرجرمر  

شرک  های دانش بنیان استانی پرس از اصرفرهران، ترهرران (حروزه 

سالم )، نراسان اضوی، کرمان، لرستان، مرکزی، همدان و گریرالن 

 تاسیس نواهد شد.

 انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز در آستانه تاسیس
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های شناسایری  داا سندیکای شرک  با سعید محمودی نزان 

یابی اادیویی و مدیرعامل شرکر  ترپرکرو بر  گرفرترگرو  و مکان

نشستیم و دا نگاهی ب  زوایای مختلف اقتصراد کشروا و بر  

براسی مشکالتی ک  تولیدکننردگران برا آن اوبررو هسرترنرد 

پردانتیم و ااهکااهایی برای تداو  شعالی  اقتصادی صراحربران 

وکاا جستجو کردیم. محمودی بر شنان  بازاا و نیازهای  کسب

بنیان و نوپا  های دانش مشتریان تاکید بسیاای دااد و ب  شرک 

کند پیش از شرو  شعالی ، اصوآ و قرواعرد برازاا اا  توصی  می

وکاا و  ریرره  برای انتخاب محصوآ، نحوه عرض ، قوانی  کسب

 بیاموزند.

  

وضعیت تولید را در اقتتتصتاد کشتور  تطتور ارزیتابتی 

 کنید؟ می

 

دا حاآ حاضر شعالی  اقتصادی مبتنی بر تولریرد اونرق، نردااد. 

ترری  هرای سراده هم ای  اس  ک  دا کشروا ااه اولی  دلیل آن

برای پروآ داآوادن وجرود دااد و ایر  عرامرل سررنروادگری 

تولیدکنندگان اس . یک شرک  تولیدی ت ریبا کوچرک اگرر دا 

اوزی ب  گردش مالی یرک  های شبان  یک ساآ مالی با شعالی 

کر  دا  میلیااد تومان برسد، میگوییم مروشرق اسر  داحرالری

دهد و عددهرایری کر   صنع  سانتمان با تحوالتی ک  اخ می

عنوان اقرم برزاگری  هیچ شود یک میلیااد تومان ب  جا می جاب 

 نیس .

 

 موانع رشد و رونق تولید در کشور را  ه میدانید؟

 

واحدهای تولیدی ملز  ب  شفاشی  مالی و پرردانر  مرالریرات 

هستند؛ اکنون شرایطی اس  ک  بررنری از اصرنراا نریرازی 

ها اا بازنواس   بینند مالیات پردان  کنند و کسی هم آن نمی

کند ولی تولیدکننده باید کد اقتصادی، شرنراسر  مرلری،  نمی

اشزوده، مرالریرات و  ریرره اا  دشاتر حسابداای، محاسب  اازش

هرای  صوات شفاا داشت  باشد. از سروی دیرگرر شرعرالریر  ب 

 اقتصادی شفاا نیس .

 

بنیان برای ایجاد رونق تولید  حلقه مفقوده اقتصاد دانش

  یست؟

 

شرآیند اعتمادسازی یک اصل اقتصرادی اسر  کر  هرر شرعراآ 

هرا یرا  اقتصادی باید آن اا بداند و هیچ ااتربرارری بر  ترحرریرم

شده برایرد  بنیان بودن یا نبودن ندااد. ندم  و کاالی ااائ  دانش

ب  نحوی باشد ک  اضای  مشتری اا جلب کند؛ ایر  اضرایر  

تنها بازهم برای نریرد بر   شود ن  موجب وشاداای مشتری می

کند بلک  مشتری جردیرد هرم بررای شرمرا  شما مراجع  می

بنیان دا اصل اساسی جلب اعتماد  های دانش آواد. شرک  می

 یابی رادیویی عنوان شد: های شناسایی و مکان دار سندیکای شرکت در گفتگو با سعید محمودی خزانه

 

 ترین روش کسب درآمد شود تولید باید آسان
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بنیان نوپرا، گراهری  های دانش دچاا مشکل هستند. شرک 

هایی انجا   شوند ک  نیلی بلد هستند. شعالی  متوهم می

کاااشت  اس  و بررای  دهند ک  تکنولوژی باالیی دا آن ب  می

کر  ترولریردات  ها نرید کنند. داحرالری همی  باید هم  از آن

کرنرنرده  ای اا برای مصررا بنیان تا مسئل  های دانش شرک 

 شود. حل نکند کاال یا ندم  محسوب نمی

 

بنیتان د تار ایتن  های دانش به نظر شما  را شرکت

 مشکل هستند؟

 

برنریران  هرای دانرش عل  ای  مشکل دا شناسایی شرکر 

دهند ن  تعامل با  اس  ک  پیچیدگی شنی اا مدنظر قراا می

 بازاا.

 

  ه تبعاتی دارد؟

 

سازد و  بنیان اا متوهم می های دانش ای  اویکرد هم شرک 

کند و دانرهرایر   ها اا  از ماهی  و اصل بازاا دوا می هم آن

کند کر   شود. او شکر می موجب سرنوادگی تولیدکننده می

بنیان اس  و چرا تروجر  کراشری بر  او و  یک شرک  دانش

ک  آن توج  ب  معنری  شود داحالی محصوآ و شرکتش نمی

 ااائ  پوآ و وا  و تسهیالت نباید باشد.

برای مثاآ دا حوزه کاای شرک  تپکو ک  سان  تجرهریرزات 

ها تجرهریرزات  واسط  تحریم تس  برای صنع  برق اس  ب 

کرنرنرده دسرترگراه  شود. مصررا بیشتری از ما نریداای می

کرد،  های نااجی استفاده می تس  ک  پیش از ای  از  برند

ها وجود دااد اکرنرون بر   ب  دلیل مشکالتی ک  دا واادات آن

های دانلی اس . داس  اس  ک  شروش مرا  دنباآ نمانا 

کرنرنرده  صوات گشاا شاید نیلی نوشحراآ برد و ب  اا باال می

هرای  صوات کلی دا نبود شضای اقابتی شرک  باشد ولی ب 

 دااد. دانلی اا ع ب نگ  می

 

بتنتیتان  هتای دانتش در وضعیت تتحتریتم آیتا شترکتت

 توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند؟ می

 

اکنون بازاا ب  اجباا از محصوالت و نردمرات دانرلری برهرره 

برد چون انتخابی ندااد. دا شرایط اقابتی، بخش تح یق  می

سازی  روا مداو  دا حاآ بهبود، بهین  ها ب  و توسع  شرک 

ها و تجهیزات هستند ک  هم ازنظر قریرمر  و هرم  دستگاه

 کیفی  بتوانند با برندهای بزاگ دا بازاا اقاب  کنند.

 

بنیتان  های تولیدی و دانش ای برای شرکت  ه توصیه

 دارید؟

 

ای ک  یک بنگاه اقتصادی باید بر  آن تروجر   تری  نکت  ساده

وکراا برایرد  سرر اسر . صراحرب کسرب کند اا ن ط  سربر 

ای اا اجرا کرنرد کر   وکتاب کند وقتی قراا اس  پروژه حساب

نتیج  آن محرصروآ مشرخرصری اسر   برایرد بردانرد چر  

ازآنک  کاال  هایی برای چ  بازه زمانی الز  اس  و پس هزین 

هرای  کشد ترا هرزیرنر  تولید و اوان  بازاا شد چ دا روآ می

 صرا شده بازگردد.

 

های اخیر در اقتصاد کشور  قدر  ثباتی با توجه به بی

 پذیر است؟ انجام این محاسبات امکان

 

ثباتی موجرود دا اقرترصراد، انرجرا   دا کشوا ما ب  دلیل بی

محاسبات اولی  بسیاا سخ  اسر  و امرکران دااد هرمر  

روا کامرل بر   ماه ب  3شده پس از  های انجا  وکتاب حساب

هم بریزد و نیاز ب  بازبینی و حتی محاسبات مجردد براشرد 

ای باشید ک  محاسبات شرمرا برعرد از دو  باید نیلی حرش 

 ساآ همچنان پابرجا باشد و دچاا استرس نشوید.

 

گتیتری از تتاثتیترپتذیتری از  راهکار شما بترای پتیتش

نوسانات اقتصادی و بروز اشتتتبتاه در متحتاستبتات 

  یست؟

 

هرای ترولریردی کر  از  داشت  سبد محصوآ برای شررکر 

کنند ضروای اس . ذات تولید  تکنولوژی هایتک استفاده می

محصوآ، نیازمند صرا وق  اس . دا بنگاه اقترصرادی برایرد 

سبد محصوآ داشت  باشید وقتی محرصروآ جردیرد ترولریرد 

یک مرحرصروآ وابسرتر   کنید تما  موجودی  بنگاه ب  آن می

نیس  چون از محصوالت دیگر داآمدزایی دااید. ای  مسئلر  

برای یک شرک  نوپا ک  قصد دااد وااد بازاا شود باید نیلی 

گشاا جرشب کرنرد ترا امرکران  هوشمندان  عمل کند. سرمای 

سرر اا داشرتر   تحمل دواه تولید تا اسیدن ب  ن ط  سرربر 

 باشد.
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اتحادي  تولیدكنندگان و 

 صاداکنندگان نر  اشزاا ايران

اتحادی  شرک  های شنی مهندسی 

 حفاظ  الکترونیک  و شبک  های ایمنی
 اتحادی  صنایع لوح های ششرده ایران

انجم  تولیدکنندگان نر  اشزاا 

 تلف  همراه ایران

اتحادی  صاداکنندگان تجهیزات 

 پزشکی

انجم  بهین  سازی مصرا 

 انرژی ایران
 انجم  ااگانیک ایران

انجم  شرک  های مهندسی و 

 پیمانکاای نف  و گاز و پتروشیمی

اتحادی  صنایع هوایی و شضایی 

 ایران

انجم  تولیدکنندگان و واادکنندگان ماشی  

آالت سنگی  معدنی، سانتمانی و 

 ااهسازی

سندیکا تولیدکنندگان تجهیزات  انجم  ناشران دیجیتاآ

 ش  آوای ارالعات ایران 
سندیکای تولیدکنندگان دااوهای 

 دامپزشکی

 انجم  صنایع نواشیدی
انجم  صاداکنندگان ندمات 

 شنی و مهندسی ایران

 

انجم  صنفی شرک  های 

 اتوماسیون صنعتی

سندیکای تولیدکنندگان مکمل 

 های اژیمی _ شایی ایران 

سندیکای شناسایی و 

 مکانیابی اادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 

 دااوهای انسانی ایران
 سندیکای صنع  برق

شدااسیون صاداات انرژی و  سندیکای صنع  مخابرات

 صنایع وابست  ایران

کانون رراحی و مهندسی و 

 رراحی مونتاژ ایران

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

انجم  شرک  های 

 دانش بنیان استان 

 تهران

انجم  شرک  های 

دانش بنیان استان 

 اصفهان 

انجم  شرک  های 

 دانش بنیان استان 

 نراسان اضوی

انجم  شرک  های 

دانش بنیان استان  

 کرمان

انجم  شرک  های 

دانش بنیان استان  

 لرستان

انجم  شرک  های 

دانش بنیان استان 

 مرکزی

انجم  شرک  های 

دانش بنیان استان  

 همدان

 انجمن های استانی

انجم  صنفی کااشرمایی ماشی  

 سازان صنایع  شایی ایران


